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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

Educadoras: Ana Paula M. Silva e Raíne Ap. Arantes de Souza 

Data: Terça-feira, 19 de janeiro de 2021. 

Turma: Maternal I – A e B. 

 

Título: Um pouquinho da creche para você. 

 

Objetivos específicos: 

 Perceber que as pessoas têm características diferentes, respeitando essas 

diferenças (EI02EO05); 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos (EI02EF04).   

 

Proposta pedagógica: 

Será encaminhado um vídeo com a apresentação dos colaboradores da creche para que 

a criança se familiarize com eles e alguns ambientes da Instituição, enquanto ainda não 

podem conhecê-los pessoalmente em decorrência da situação atípica pela qual estamos 

passando. 

Propomos assistir este vídeo em família e posteriormente, utilizando palavras objetivas, 

conversar com a criança sobre as percepções dela e suas dúvidas, dando liberdade para 

que se expresse. 

 

Materiais: 

- Ferramenta virtual para assistir ao vídeo (Ex.: computador, TV, tablete ou celular). 

 

Sugestões para as famílias: 
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Permita que a criança se expresse opinando e fazendo questionamentos, demonstre 

prontidão em interagir com ela.  

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de participação e envie no 

grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Este 

material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

  

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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